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Dit is een heel biizonder boek.
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Er lopen

twee verhalen door elkaar, het verhaal over
de rabbiin Albert Lewis en over de predikant

Henry Covington.
Het begint met de vraag van de rabbijn aan
Mitch Albom om ziin grafrede te houden.
Die vraag ligt niet voor de hand, want
Albom is verhuisd. Op papier is hii lid van
de gemeente gebleven. Hij komt er op de
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Grote Verzoendag, maar verder praktiseert
hii het Joodse geloof niet. f)e rabbiin vraagt
het hem toch, nadat hlf hem cctl toesllraak
hoclrde houclen. Allxlm stemt tnc cn gaat
bii Lewis bezoekcn aflcggcn om hem beter
te leren kennen. Hii krif gt daar acht iaar de
tiid voor, want zoveel iaar kreeg Lewis nog
nadat hii op 8}-jange leeftiid zrin vraag aan

Mitch stelde.
Hii leert de rabbijn kennen

als een man
die van iongs af aan geloofde. Zijn vertrouwen op God was onwankelbaar. Vanuit dat
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vertrouwen deed hrj zijn werk als rabbiin,
met grote liefde voor mensen en met veel
humor. Maar ook met een duidelijk besef
van ziin eigen beperkingen en zonden.
Zijn onwankelbare vertrouwen in God was
niet vanzelfsprekend, want hij had een
dochter verloren toen zii viet jaar was. Dat
en het verdriet dat zoveel mensen treft, was
voor hem een raadsel. Hij leed intens mee
met de mensen die door groot verdriet werden getroffen. Zo ook met ziin atheïstische
huisarts toen zijn broer was overleden.
Toen de dokter zei dat hij de rabbijn beniidde, vroeg die waarom. Het antwoord luidde;
omdat u tegen God kunt schreeuwen, Hem
de schuld kunt geven of een verklaring van
Hem kunt eisen. Ik kan het alleen mezelf
kr.rr:rlllL rrc'rrterrl I)e. r;rlrlrllrr rrrr+!tn(le. rlll e.t.ll

niets is.
Op een keer vroeg Albom aan de rabbiin of
hii het raadsel van het geluk had opgelost.
De rabbijn was overtuigd dat hii de oplossing wist. Wees dankbaar. Wees tevreden.
Op de vraag van Albom of dat alles is, zei
hii: wees dankbaar voor wat ie hebt. Voor
de liefde die ie onWangt. En voor wat God
ie gegeven heeft. Is dat alles, was weer de
vÍaag. Dat is alles!
Dat zijn twee voorbeelden van de biizondere gesprekken die Albom en Lewis hadden
ter voorbereiding op Lewis' ongebruikeliike
vraag aan Albom om ziin grafrede te houden.
Maar het boek gaat ook over de ontmoetingen met Henry Covington. Henry leefde
ecn ruig lcvcn, drugs ctt clicfstal bcpaaltle n
zlf n lcvctt. 'ltltdat hij o1t ccll tracltt (iod
belcrofde dat hij I lcnt z,oLt dienen als Gocl
ervoor zorgdc dat hii itt leven bleef. Htf
bleef levcn cn Hetrry hield (deze keer) ziin
belofte. Hii werd voorganger van: I Am My

Brother's Keeper-kerk. In een heel grote,
oude en zeer verwaarloosde kerk begon hii
een kleine gemeente voor daklozen en verslaafden. Het was bijna niet vol te houden,
maar hij ging in geloof door. Ook daarvan
doet Albom verslag. Het is een indrukwekkend verhaal over een gemeente die met
geen enkele van orr.ze gemeenten te verge-
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Een prachtig leerzaam boek van Peter
Wieringa en Jurrien Robbe, die beiden
iarenlang heel direct betrokken geweest ziin
bii het evangelisatiewerk en bij toerusting
van christenen en kerken. Het is daarom
een prachtig leerzaam boek, omdat het met
Biibelstudies werkt naar een leerproces,
waarin iii zelf op weg moet gaan. Het leert
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ie kiiken naar iouw eigen leefomgeving als
een plek, waar jii aan het werk kunt gaan in
Gods plan van redding van mensen. In dc
llljbelstudlcs staat tclke tts Petrus ct'nt riutl.
l)c Ilcre Jcz,us zcl te lkctts tcgett l)elrtts: 'voltrq
Mif '. l)at was ltlct z.oÍnilar cen opdracht
maar een levensles voor l)ctrus. Ook evangeliseren kun fe leren. Daarvoor moet ie
bepaalde dingen afleren en andere dingen
aanleren. In dit leerproces gaan de schriivers
een aantal zaken uit de praktijk bii langs.
Als ie een ander wilt coachen om de Here
Jezus te gaan volgen, moet dat volgen van

Jezus in iouw leven heel duideliik ziin, met
ziin ups en downs. Evangelisatie is vooral
doen, is een relatie. Dan kom jii dicht bii

de ander staan en die ander komt in iouw
leven. Je leert nadenken over hoe iemand
tot geloof kan komen en ie leert dat jii
niemand kan bekeren; probeer dat dan ook
niet! In het denken hierover leer ie welke
blokkades er bii iou ziin en bii de andeÍ en
hoe ie daar mee om gaat.
Kortom, door de Bifbelstuclies oveÍ Petrus
en reflectie daarover vormt Jezus iouw
leven, zoals Hif dat gedaan heeft bii Petrus.
Daarmee leer je ook vertrouwen te hebben
in de kracht van Gods Woord en word iii
ie bewust, dat de heilige Geest het eigenlijke werk doet. Als jij iouw taak doet, kun
je de rest aan God overlaten. Dit boek kun
ie voor iezelf lezen, maar het is ook heel
gt,st'hlkt orrr tllt rnet ('en klclnc groelt tc
tkrt'rr. l)t' kr,irt lrl virn tllt lroek ls tlirl ltt'l ttlt'l
allcctt ct, n slrrtllcltot'k ls, nlitilf Vortritl t't'tt
traittlng. livartgcllscrett ls z,lf n wlc f c lrcrtt:
christen; evangeliseren is doen (fezus volgen
- dat begint bii iou). Het boek eindigt met
deze mooie opmerking: lezus volgen - draait
niet om resultaat, maar om gehoorzaamheid.
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Albom vergeliikt de rabbiin Lewis en de
dominee Covington met elkaar. Hij ziet veel
overeenkomsten. Hii ziet ook veel overeenkomst tussen de verschillende godsdiensten. In wezen gaat het in elk geloof om de
liefde.
Naar mijn overtuiging is het niet mogeliik
de verschillen tussen de godsdiensten zo te
relativeren. Toch heb ik dit boek met genoegen en vreugde gelezen. Het is een prachtig
verhaal over bijzondeÍe mensen en wat zii
voor anderen kunnen betekenen. Daarom
kan ik het aanbevelen aale ieder die kritisch
le
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Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere open.
Maar vaak blijven we zo lang kniezend naar de dichte deur kijken,

dat we de deur die voor ons geopend
Alexander Graham Bell

niet zien.'

